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SNR E-LEARNING EĞİTİM MODÜLLERİ
Otomoti̇v yeni̇leme pazari ürün gamina
i̇li̇şki̇n tekni̇k bi̇lgi̇leri̇ni̇zi̇ geli̇şti̇rme firsati

MÜŞTERİLERİMİZE EĞİTİM
HİZMETİ SUNMAK EN ÖNEMLİ
ÖNCELİKLERİMİZDENDİR
NTN ve SNR marka ürünlerimizle ilgili bilgi eksikliği nedeniyle sık sık çeşitli
teknik sorunlarla uğraşmak zorunda mı kalıyorsunuz?
NTN Europe tüm ihtiyaçlarınızı karşılamak için her zaman yanınızda!
Bilgilerinizi pekiştirmek, mesleğinizdeki değişikliklere uyum sağlamanıza
yardımcı olmak ve izlenmesi gereken en doğru yöntemlere ilişkin yeni bilgiler
sunmak, çevrimiçi eğitim programımızın temel hedefleridir.

PRATİK BİLGİLER VE ERİŞİM

Otomotiv yenileme pazarı ürün gamına ilişkin teknik bilgilerinizi artırmanıza yardımcı olacak 8 eğitim modülü sunuyoruz. Bu
eğitim oturumları, güvenli bir platform aracılığıyla uzaktan ve çevrimiçi olarak gerçekleştirilmektedir:

TALEP

O1

Eğitim talebinizi
NTN Europe
satış temsilcinize
iletebilirsiniz

ONAY

Erişim onayı NTN
Europe tarafından
verilir

O2

ERİŞİM

E-learning modüllerine
erişim bir hafta içinde
sağlanmaktadır

M1 modülüne katılım zorunlu olup, sonraki modüllere erişim için ön koşuldur.
M2 modülüne katılım, M5 modülü için zorunludur.»
M7 modülüne katılım, M8 modülü için zorunludur. Diğer modüller, müşterinin eğitim
ihtiyaçlarına göre isteğe bağlıdır.

HEDEFLER
• NTN Group’u daha yakından
tanımanızı sağlamak
• Otomotiv yenileme pazarı ürün
gamına ilişkin bilgilerinizi artırmak

O3

EĞİTİM YÖNTEMLERİ
Tam bağımsız şekilde takip edilecek
%100 çevrimiçi 8 modül. Belirtilen
ekipmanlara sahip olunması
gerekmektedir: Bilgisayar veya tablet,
internet erişimi ve ses (kulaklık) imkanı.
Her modülün başında, gerekli ön koşullar
belirtilmektedir.

ÖN KOŞULLAR
• Herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.

EĞİTİM

O4

Çevrimiçi eğitime başlamadan
önce gerekli belgeler web
sitemizde (ntn-snr.com/fr/
documentation) kullanıma
sunulur veya gerekirse posta
yoluyla gönderilir (istek üzerine)

HEDEF KİTLE
• Otomotiv parçalarının dağıtımı ve
satışıyla ilgili kişiler
• Bakım ve onarım teknisyenleri
Diğer tüm sektörler için lütfen bizimle
iletişime geçin.

PROGRAM & SÜRE

E-learning eğitim programı, her biri 15 ya da 20 dakika süren 8 modülden oluşmaktadır. Toplam süre 130 dakikadır.
Programın içeriği aşağıdaki gibidir :

8 E-LEARNING EĞİTİM MODÜLÜ

Süre (dak.)

Notlar

M1: NTN Group ve Yenileme Pazarına ilişkin sunum

20

Zorunlu

M2: NTN ve SNR Teker rulmanları

15

M1 tamamlanmış olmalı

M3: SNR Süspansiyon ürün grubu

15

M1 tamamlanmış olmalı

M4: SNR Aks Grupları (CVJ)

15

M1 tamamlanmış olmalı

M5: SNR Tekerlek hız sensörleri

15

M1 ve M2
tamamlanmış olmalı

M6: Şanzıman rulmanları & Ağır vasıtalar

20

M1 tamamlanmış olmalı

M7: NTN ve SNR Zamanlama ürünleri

15

M1 tamamlanmış olmalı

M8: NTN ve SNR Aksesuar ürünleri

15

M1 ve M7
tamamlanmış olmalı

PROGRAMIN TOPLAM SÜRESİ

130 dak

Modüllerin geçerlilik süresi: 6 ay

DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

Her modül için ayrı bir sınav şeklinde değerlendirme
Geçmek için gereken not: 80/100
Programın sonunda tüm katılımcılara bir memnuniyet anketi gönderilecektir.
Programın sonunda tüm katılımcılara katılım belgesi ve başarı belgesi verilecektir.

ÜCRET

Modül başına 55 Euro
veya 8 modülün tamamı için 399 Euro

İLETİŞİM

Bu eğitim modüllerine erişim, satış ekibimizin onayına tabidir.
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa, lütfen NTN Europe satış
temsilcinizle iletişime geçin.

ENGELLİLER (PSH) İÇİN ERİŞİM
Lütfen NTN Europe satış temsilciniz ile iletişime geçin.
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